
Facultatea Litere

Denumirea programului de licență 0231.2 Limba spaniolă şi engleză

Limba de instruire – spaniola / engleză / româna / rusă

Scurtă descriere a programului

Planul de învăţământ prevede formarea specialiştilor de limbi străine capabili să activeze în
societatea contemporană, marcată de o diversitate linguală şi culturală şi orientată spre valorile
general umane care sunt promovate pe plan european şi internaţional.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

Conform CORM aprobat în 2021 absolvenții pot activa în calitate de 2643 Traducători/traducătoare
și alți lingviști/alte lingviste.

Semestrul 1 (30 de credite)
1. Literatura universală până în sec. XVI (5 credite)
2. Introducere în lingvistică (5 credite)
3. Tehnologii informaţionale de comunicare (4 credite)
4. Fonetica şi Lexicul textului spaniol (6 credite)
5. Gramatica limbii spaniole I (4 credite)
6. Lexicul limbii engleze I (6 credite)
7. Educaţia fizică (0 credite)

Semestrul 2 (30 de credite)
1. Literatura universală din sec. XVII-XVIII (5

credite)
2. Gramatica limbii spaniole II și comunicarea (6

credite)
3. Semantica textului spaniol (6 credite)
4. Lexicul limbii engleze II (4 credite)
5. Gramatica limbii engleze (4 credite)
6. Educaţia fizică (0 credite)

Cursuri opționale
1. Filozofie / Economie / Politologie /
Sociologie/ Instituțiile juridico-statale din
Republica Moldova (5 credite)

Semestrul 3 (30 de credite)
1. Literatura spaniolă şi universală din I jum. a

sec. XIX (6 credite)
2. Introducere în Lexicologia limbii spaniole (4

credite)
3. Lingvistica textului spaniol I (6 credite)
4. Lingvistica textului englez I (4 credite)
5. Educaţia fizică (0 credite)
6. Practica de iniţiere în specialitate (2 credite)

Cursuri opționale
1. Economia / Republica Moldova: istorie,
politică, societate / Integrare europeană /
Cultura comunicării interpersonale şi
organizaţionale/ Etica și estetica (4 credite)
2. Civilizaţia engleză / Cultura engleză

Semestrul 4 (30 de credite)
1. Literatura spaniolă şi universală din a II-a

jum. a sec. XIX (5 credite)
2. Stilistica limbii spaniole (4 credite)
3. Lingvistica textului spaniol II (5 credite)
4. Lingvistica textului englez II (3 credite)
5. Educaţia fizică (0 credite)
6. Proiect de cercetare (teza de an) (1 credit)

Cursuri opționale
1. Cultura Spaniei / Civilizaţia Spaniei (4
credite)
2. Introducere în Lexicologia limbii engleze
/ Morfologia lexicală engleză (4 credite)



7. Practica de specialitate I (4 credite)
Semestrul 5 (30 de Credite)

1. Introducere în Istoria limbii spaniole (5
credite)

2. Literatura spaniolă şi universală din sec. XX
(I) (6 credite)

3. Studii lingvistice spaniole (5 credite)
4. Semiotica textului spaniol (6 credite)

Cursuri opționale
1. Comunicarea lingvistică în limba engleză
/ Comunicarea specializată în limba engleză
(4 credite)
2. Studii lingvistice engleze / Dificultăţi
lexico-gramaticale de traducere engleză (4
credite)

Semestrul 6 (30 Credite)
1. Etica profesională (2 credite)
2. Practica de specialitate II (6 credite)
3. Practica de cercetare (6 credite)
4. Examene de licenţă (5 credite)

Cursuri opționale
1. Literatura spaniolă din sec. XX (II) - XXI
/ Capodoperele literaturii spaniole
contemporane (2 credite)
2. Tipologia discursului şi traducerea /
Comunicarea de afaceri în limba spaniolă (3
credite)
3. Traducerea specializată / Frazeologia
limbii spaniole (3 credite)
4. Tipologia textelor engleze / Texte
specializate engleze (3 credite)


